A \/as Megyei Temetkez6si Kft.
Fel [igyel6 Bizottsdgdnak U gyrendje
Jelen iigyrend c6lja, l'rogy meghatArozza a Vas Megyei Temetkez6si Kft. FelUgyel6
Bizotts6g6nak feladatat, hataskoret, mLikod6s6re, szervezet6sre, tagjainak jogaiia es
kotelezetts6geire vonatkoz6 alapvet6 szab6lyokat.

A

Fel0gyel6 Bizottsag a Prk. 3.122 g, a t6rsas6g Alaplto okirata, szervezeti 6s
Mfikod6si Szab6lyzata, valamint ezen Ugyrend el6ir6sai szerint m(k6dik.

1.

A Feliigyel6 Bizottsig feladata

A FelUgyelo Bizottsdg az Alapit6 r6sz6re ellenorzi a t6rsasAg ijgyvezet6s6t.

2.

A Feliigyel6 Bizottsagi tags6g keretkez6s6re 6s megsz6n6s6re vonatkoz6
rendelkez6sek

A Felilgyel6 Bizottsdg tagjait az Alapit6 vdlasztja.

A

Felugye16 Bizottsiigi
visszahivhat6k.

2.1.

tagok [jrav6laszthatok 6s az Alapit6 6ltal

b6rmikor

A jogviszony keletkez6se

A Felugyel6 Bizottsdgi megbizds az 6rintett szem6ly 6ltal val6 elfogaddssal jon letre

2.2.

A Feliigyel5 Bi:zottsigi tags6g megszfin6se

A Feltjgyelo Bizotts6gi tagsdg megsziinik:
- a megbiz6s idotartanr5nak lej6rtdval,
- visszahivdssal,
- torv6nyben szabdlyo;:ott kiz616 ok bek6vetkezt6vel,
- lemond6ssal,
- elha16loz6ssal.

A

Felugyelo Bizottsrigi tag bdrmikor remondhat, azonban ha
t6rsas6g
mrikodokepess6ge ezt megklvanja, a lem rnd6s csak annak bejelent6setol sz6mitott
hatvanadik napon v6lili hat6lyoss6, kiveve, ha az Alapit6 0j Feiugyelo Bizotts6gi tag
megv6lasztSs616l m6r ezt megelozoen gondoskodott.
le;ond6s hatalyossa
vSlds6ig a Feltigyel6 Bizotts6gi tag a halaszthataflan dont6sek meghozataldban,
illetve az ilyen int6zkedesek megtetel6ben koteles r6szt venni.

a

A

.A meguresedett Fel{Jgyelo Bizottsdgi hely betolt6sere jeloltet 6llitani az

yogosult.

alapito

A

Felilgyelci Bizotts6g tagg6 megv6lasztott szem6ly az

szdmltott

[j

tisztsege elfogadds6t6l
glzdas6gi

15 napon beli.il koteles ir6sban tdj6koztatni azokat a

t6rsas6gokat, amelyekn6l m6r FelUgyel6 Bizotts6gi tag, illetve vezet6 tiszts6gvise16.
3. A Feliigyel6

Bizottsig l6tsz6ma

A

FelUgyel6 Bizotts6g legal6bb harom tagu. A FelUgyel6 Bizotts6g h6rom tag0,
mindaddig mUkod6k6pes, amig tagjainak sz6ma h6rom f6 al6 nem csokken.

4. A Feliigyel6

Bizottsig megbizatds6nak id6tartama

A Felugyelo Bizottsdg

Iaglrait az Alapit6 v6lasztja meg, megbizat6suk idcitartama a
tulajdonos 6ltal meghat6rozott idcitartamig sz6l.

Amennyiben a megbiz6si idcitartamon belUl p6tv6laszt6sra kerijl sor, 0gy az
megbizatSsa a testtilet megbizat6s6nak id6tartamAval megegyez6 lesz.

ij

tagor

5. A Feliigyel6 Bizofts6gi tagsagi jogviszony tartatma
5.1. A tags6ggal kapr:solatos

kizir6 okok

Nem lehet FelUgyel6 Elizottsdgi tag az,
akit buncseleknr6ny elkovet6se miatt joger6sen szabadsAgveszt6s btintet6sre
it6ltek, amig a brintetett el66lethez lfiz6d6 hAtrAnyos jogkovetkezm6nyek al6l
nem mentesrilt,
akit valamely fr:glalkoz6st6l joger6s bir6i itetettel eltiltottak. Az it6tet hatatya
alatt az abban megjel6lt tev6kenys6get f6tev6kenys6gk6nt folytat6 gazdas6gi
t6rsas6gban nem lehet FelUgyel6 Bizotts6gi tag.
Aki olyan gazdas6gi t6rsasAgndl volt vezetS tiszts6gviselo, amely gazdas6gi
tdrsasdgot megszUntet6si elj6rds sor6n torOlt6k a cegjegyz6kb6l, a t6rl6st
koveto evig.

-

A Felugyelo Bizottsdg tagjai kotelesek az osszef6rhetetlens6g tiszt6z6sa 6rdek6ben
t6j6koztatni az alapit6t mindazon munkav6gz6sre irAnyu16 6s t5rsas6gi

jogositvdnyuk16l, ahol az osszef6rhetetlens6g fenndllhat.
5.2 A Feliigye16

Bizottsig tags6gijogviszony tartalma

- A Feliigyel6 Bizottsdg tag 6s kozeti hozzAtartozqa (ptk. 685. g b) pont)
valamint 6lett6rsa nem k6thet a sajdt nev6ben vagy jav6ra a tarsaseg
fdtev6kenys6gi korebe tartoz6 Ugyleteket, kiv6ve, ha ezt az Alapit6 Okirat
kifejezetten megengedi.
FelUgyel6 tSizottsAgi tag 6s kozeli hozziitartoz6ja valamint 6lett6rsa
ugyanann6l a t6rsas6gn6l vezet6 tiszts6gviselov6, illetve fel0gyelo bizofts6gi
tagg6 nem v6laszthat6 meg.

- A

5.3. A Feli,igyel6 bizotts6gi tagok jogai 6s kiitelezetts6gei

A FelUgyel6 Bizottsirrg tagj6t e
munkdltat6ja nem utasithatja.

minSs6g6ben

a

t6rsas6g tulajdonosa, illetve

5.3.1. A Feliigyel6 Bizotts6g jogai

A Felijgyelo Bizottsdgnak jog6ban 6ll a Kft vezet6 tiszts6gvisel6it6l, vezeto 6ll6s0
munkavdllal6it6l jelent6st vagy felvildrgosit6st kerni, a t6rsas6g konyveit,
bankszamldjdt, iratait es penzt6r6t bdrmikor megvizsgalni, vagy a tdrsasdg

kolts696re szak6rtovel megvizsgeltatni. A felvil69osit6st a Felugyel6 Bizotts6g
r6sz6re az lrasbeli vagy sz6beli megkeres6s 6rintetthez torten6 megerkez6stol
sz6mltott 15 munkanapon belUl, a megkeres6sben meghat6rozott m6don kell
megad ni.

A

Felugyel6 Bizotts6g tagjai

joggal vesznek r6szt.

a t6rsas6g legfobb szerv6nek ul6s6n

tan6cskoz6si

5.3.2. A Feliigyel5 Bizotts6gi tagok k<itelezetts6gei

A

Fel0gyel6 Bizotts6g tagjai szemelyesen kotelesek elj6rni, k6pviseletnek nincs

helye.

Ha a FelUgyel6 Bizotts6gi tag az ijl6sen halaszthatatlan elfoglaltsdg miatt nem tud
r6szt venni, akkor kdteles a Feliigyel6 Bizotts6g elnriket en6l m6g az til6s el6tt
tdi6koztatni.
A Felugyelo Bizotts6g tagjai kdtelesek tovdrbbd a Felugyel6 bizofts6g dltal r6juk bizott
feladatokat hat6ridore elv6gezni 6s tev6kenys6guk siran az ilyen tiszts6get betolto
szem6lyektol elv6rhatri gondoss6ggal elj6rni.
5.4. A Feltigyel6

Bizottsigi tags6g6rt jir6 dijazds

A felUgyelo bizottsdrgi tagok d'rjaz6s6t az Alapit6 a FEB elnok eset6n 55.000,- Ft./ho,
a FEB tagok eset6n 45.000,- FUh6 osszegben 6llapitja meg.
5.5 A Feltigyel6 Bizotts6g miik<id6si kcilts6geinek visel6se

A

FelUgyel6 Bizottsdrg saj6t tev6kenys6g6hez a t6rsasdg kolts6g6re szak6rt6t
alkalmazhat, amennyiben a tulajdonos ehhez hozzAjArult.
5.6. A Felilgyel6 Bizotts6g elncike

A Feltigyel6 Bizotts6g elso 0l6s6n tagjai sor6b6l megv6lasztja a Bizotts6g elnoket.
A FelUgyelo Bizotts6g elnok6nek feladatai:
a.) A FelUgyelo Bizotts6g itl6seinek el6k6szitese
b.) A Felugyel6 Bizotts6g iileseinek 6sszehiv6sa
c.) A Bizotts6g Ul6seinek levezet6se, a vita osszefoglal6sa, a szavaz6s elrendel6se,
a szavaz6s eredm6nyeinek 6s mAs konkr6tumok megdllapitAsa, kihirdetese
d.) A Gt.-ben meghatArozott, valamint mindazon feladatok ell6t6sa, amelvekkel az
alapit6 megbizza, vagy amelyeket a hat6sk6r6be utal.
6. A Feliigyel5 BizottsAg mfikrid6se

A Feltlgyel6 Bizottsdrg testUletk6nt j6r el.
munkaterv6t f6l6vente koteles elk6sziteni.

Feladatait munkaterv alapj5n ldtja er, a

A munkatervben rogziteni kell az adott 6vben elv6gzend6:
- ellen6rz6si 6s egyeb feladatokat
- azok hat6ridej6t, valamint megold6si m6djdt
- a felel6sok kijel0l6set.

A FelUgyel6 Bizottsdg munkaterv6t t6jekoztat6sul megkUldi az Ugyvezet6s r6sz6re.

A FelUgyelo Bizotts6g hat6rozatk6pes, ha mindh6rom tagja jelen van. Hat6rozatait
egyszer( sz6tdbbs6ggel hozza.

Ha a FelUgyel6 Bizotts6g tagjainak szAma az Alapit6 Okiratban meghat6rozott
l6tsz6m alA csokken, vagy nincs aki az ul6st osszehivja, a t6rsas6g ijgyvezet6se a
FelUgyelo Bizotts6g rendeltet6sszerri mrikddesenek helyreiilllt6sa erdekeben k6teles
6sszehivni az Alapit6 Ul6set.

A FelUgyel6

Bizottsdg egyes ellen6rzesi feladatok elv6gz6s6vel b6rmely tagj6t
megbizhatja, illetve az ellen6rz6st 6lland6 jelleggel is megoszthatja tagjai k6z6tt. Az
ellenorz6s megosztdsa nem 6rinti a Felilgyelo Bizotts6gi tag feleloss6get, sem azt a
jog6t, hogy az ellenorz6st m6s, a FelUgye16 Bizotts6g feladatkor6be tartoz6
tev6kenys6gre is kiterjessze.
7. A Feliigyel6 Bizotts6g feladata 6s hat6skcire

A FelUgyel6 Bizotts6g tev6kenys6ge sor6n

-

koteles megvizsg6lni az Alapit6 iiles6nek napirendj6n szereplo valamennyi
16nyeges Uzletpolitikai jelent6st, valamint minden olyan eloterjeszt6st, amely az

Alapit6 kiz616lagos hat6skor6be tartozik.

-

ir6sbeli jelent6st k6szit t6rsas6g 6lial

a

sz6mviteli t6rveny alapj6n keszitett
besz6mol6r6l 6s az ad6zott eredm6ny felhaszn6l6s6r6l, vizsg6lat6nak eredmeny6t a
Feltigyel6 BizottsAg eln6ke ismerteti az Alapit6val, e nelkirl az Alapit6 6rv6nyes
hat6rozatot nem hozhat.

-

osszehivja az Alapito iileset,

ha szAmAra az Alapit6 Okirat vagy jogszab6ly
kdtelez5v6 teszi, illetve ha a t6rsasdg 6rdeke megkiv6nja.

- ha

megitelese szerint az Ugyvezet6s tev6kenys6ge jogszabiilyba, az
alapszab6lyba, illetve az Alapit6 hat6rozataiban Utkozik, vagy egyebk6nt s6di a
gazdasegi t6rsas6g, vagy a szem6lyek erdekeit, osszehivja az Alapit6 rendkivtili
irleset 6s javaslatot tesz ennek napirendj6re.
8. A Feliigyel6

Bizottsigi iil6sek risszehiv6sa 6s lebonyolitAsa

A Fel0gyel6 Bizotts6g Uleseit szUks6g szerint, de legaldbb 6vente n6gy alkalommar,
a munkatervnek megfelel6en ossze kell hivni. A FelUgye16 bizottsagi Ul6sek
osszehivAsa es lebonyolit6sa soren a Feltigyelo Bizotts6g eln6k6nek munkdjdt a
t6rsas69 Ugyvezetese 6s jegyzcikonyvvezeto segitik.

8.1. A Feli.igyel6 Bizotts6g til6seinek el6k6szit6se

A munkatervben leirtak, a

FelUgyel6 Bizottsdg el6z6 [iles6n megszavazott t6m6k,
valamint az aktu6lis probl6m6k alapjdn a FelUgyelci BizottsAg elnoke dont az Ul6s
napirendi pontjai16l.

A FelUgyelo Bizottseg Ul6sein a Felugyel6 Bizotts6g tagjain kivUl csak a meghivottak
vehetnek r6szt. Allando meghivottak:
- a t6rsas6g ijgyvezetoje

Az 0l6sen tdrgyaland6 napirendek alapjdn a FelUgyel5 Bizottsdg elndke ddnt

a
tov6bbi meghivottak szem6ly6t illet6en.
A FelUgyel6 Bizottsdg i.jles6t a FelUgyel6 Bizottsdrg elnOke hivja ossze.
A Feltjgyelo Bizottsdrgi Ul6s ir6sos meghiv6j6t az til6st megel6z6en het nappal, a
napirendi pontok ir6sos anyagait az iil6st megelozcien k6t nappal el kell juttatni az
6rintettekhez.
RendkivUli FelUgyel6 Bizotts6gi Ul6s eset6n az ir6sos meghivot az iil6st megel6zoen
k6t nappal kell eljuttatni az 6rintettekhez.
A meghiv6knak legal6bb az alAbbiakal kell tartalmaznia:
- a FelUgyel6 Bizottsdrgi trl6s id6pontja, helye,
- napirendi pontok.
8.2. A Feliigyel6

Bizottsigi iil6s

A FelUgyel6 Bizotts6g Ules6t a FelUgyel6 Bizottsiig eln0ke vezeti le.
A FelUgyel6 bizoftsag elnok6nek feladata az Ul6s levezet6se sor6n a kovetkezo, a
sorrendis6get is megtartva:

- Udvozli a jelenl6v5ket,
- felk6ri a jelenl6voket a jelenl6ti iv a16irAsAra,
- a jegyz6konyv vezet6s6re jegyzokdnywezet6t k6r fel,
- a jegyzokonyv hitelesit6s6re felk6ri a FelUgyel6 Bizottsdg egy tagj6t,
- meg6llapitjaahat6rozatk6pess6get,
- szavaz6sra bocsdjtja a napirendet,
- felkeri az egyes napirendi pontok eloterjeszt6it az anyagok rovid
ismertet6s6re,
- az egyes napirendi pontok tArgyalAs6t kovet6en osszegzi az elhangzottakat,
- a FelUgyel6 BizottsAg tagjait felkeri, hogy tegy6k fel kerdeseiket a napirendi
pontok eloterjeszt6inek,
- a feltett k6rd6sek megv6laszoles6ra sz6lilla fel az adott napirendi pont
el6terjesztoit,
- a FelUgyel6 Bizotts6g tagjait felk6ri, hogy tegyek meg egy6b hozz6sz6l6saikat
a napirendi pont tdrgy6ban,
- ki.il6n-k0l6n megszavaztatja az egyes napirendi pontokhoz kapcsol6d6
hatdrozati javaslatokat,
- minden szavazAs ut6n meg6llapitja az elfogad6s illetve elutasit6s m6rt6k6t,
valamint a tart6zkod6k sz6mdt.

- a napirendi pontok t6rgyaldsa utdn ismerteti a kovetkez6 ul6s v6rhat6
-

idopontj6t es a t6rgyaland6 t6mdkat, ezzel kapcsolatosan kik6ri a Felijgyelo
Bizotts6gi tagok v6lemeny6t,
lezArja az ril6st.

Az FEB elnoke elrendelheti, yagy a

FelUgyel6 Bizotts5g b6rmely tagla
inditvdnyozhatja a felugyel6 bizotts6gi dontes un. [onferencia-hiv5-s ritjiin,
teiefonon,
vagy video-konferencia itjan torten6 meghozatalet is.
A zdrt Ul6shez kapcsol6d6 feladatok:
-

.hatSrozatk6pess6g meg6llaplt6sa 6s a napirendi pontok elfogadas6t k0vet6en z6rt
til6st inditv6nyozhat az eg. yes napirendi pontokra vonatkozoln, vagy a Feriigyer6
Bizotts5gi itl6s eg6sz6re, illetve felkeri a Felugyeloi Bizotts6gi tagok";t tegyet<"r"g

ilyen jellegfi inditv6nyaikat,
- a z6rt iil6sre vonatkoz6 inditv6nyt megszavaztatja a Fel0gyelo Bizotts6ggal,
- a szavazAs ut6n meg6llapitja az eredm6nyt,
- sz6tdbbs6g eset6n elrendeli a z6rt ijlest,

-

felk6ri

a z6rt iiles jegyzokonyvenek vezet6s6re az egyik jelenlevo

Bizotts6gi tagot.

Felugyelo

8.3. Az til6sr6t k6sziilt jegyz6k<inyv 6s a jegyz6krinywezetd

A FelUgyelo Bizotts6g minden ijleser6l jegyzcikonyvet kell k6sziteni.
A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell legaldbb az aiabbiakat:
- az iil6s helye 6s ideje,
- a jelenlev6k felsoroldsa,
- a levezeto elnok, a jegyzokdnyvvezet6 6s a jegyz6k6nyv hiteresitdj6nek
a neve,
az , iil6s napirendj6n szerepl6 tem6k, a t6m6kk;l kapcsolaios legfontosabb
esem6nyek, az elhangzott inditv6nyok 6s hat6rozatok,
- a z6rt Ul6s elrendel6s6t,
- a z5rt tjles jegyz6kdnyvet vezeto felijgyel6 Bizotts6gi tag nev6t,
- a hatarozarok elfogad6s6nak, elutasit6s6nak mert6k6t, a tartozkod6sok sz6mdt,
illetve azt, hogy ki szavazott,
- a.Felugyel6 Bizotts6gi tag esefleges tiltakoz6s6t valamely hat6rozat ellen n6v

-

szerint,
- a jegyzokonyv elk6szit6s6nek d6tumdt,
-_

a jegyz6konywezeto, a Felugyelo Bizotts6gi eln6k 6s a hitelesit6sre

FelUgyel6 Bizottsdgi tagok a16i16s6t

A Felugyelo Bizottsdgi hatdrozatok sz6moz6sa azarabbi m6don tort6nik:
Hatlrozal sorsz6ma/Feltigyelo Bizotts69i Ul6s d6tuma/ Evsz6m
Csatolni kell a jegyz6konyvhoz:
a FelUgyel6 Bizotts6g ijl6s6n k6szitett jelenl6ti ivet,
a meghiv6 egy p6td6ny6t,
a napirendi pontokhoz kiktjldott ir6sos anyagok egy_egy pelddnyiit.

-

felk6rt

A jegyz6konyv vezet6s6re nyilt ul6s eset6n a Felugyer6 Bizottsdg elnok6n,

a

Fgltlgyel6 Bizotts6gi tagokon, a napirendi pontok el6terjlszt6in 6s a meghivottaron
kivul b6rki felkerhet6. A jegyz6konywezet6r6l es a techhikai h6tterr6l az -ugyvezet6s
koteles gondoskodni.

A jegyz6kdnywezeto feladata jegyzetek k6szit6se az irr6sr6r, majd a jegyz6konyv
ossze6llit6sa 6s lrdsos form6ban tortenb rogzitese. A jegyz6k<;nyv 6siie6llit6sa
soren a Felugyel6 Bizottseg elnoke koteles kozremukodni-6s ellenorizni, hogy a

jegyz6konyv az Ugyrendnek megfelel6en k6szUljon el.

A jegyzokonyvet ir6sos form6ban legkesobb az ul6st kovet6 15 napon be[]l az

ugyvezeto koteles a Felugyel6 bizotts6g elnoke, valamint a hitelesit6k resz6re al6ir6s
celj6b6l eljuttatni.
Az al6irat6st kovet6en a hitelesitett jegyz6konyvet a titkiirsdg megkuldi az alabb
felsoroltak r6sz6re:
- a FelUgyel6 Bizotts6g minden tagj6nak,
- a tulajdonosok kepvisel5j6nek,
- az iratt6rnak.
8.4. A Feliigyel6 Bizotts6g z6rt iil6s6re vonatkoz6 kiil<incis szabdlyok

A Felugyelo Bizottsag ules6nek osszehiv6s6t
felugye-16 bizottsag ket

-

az ok 6s cel megjelol6s6vel a
tagja irdsban k6rheti a munkatervben foglalt idZpontokon kivul

-

a_ Felugyel6 Bizotts6g eln0k6t6l. A Felugyekl Bizotts6g elnoke a k6rerem
k6zhezv6telet6l sz6mltott B napon bel0l koteles intezkedni a Felugyel6 Bizotts6g
tiles6nek 30 napon beliili id6pontra tort6no osszeh ivdrs616l.

Ha az elndk a k6relemner nem tesz eleget, az indifuAnyozo

.yogosult az ttl6s osszehlvds5ra.

2 tag egyijttesen

8.7. lratkezel6s

A Felugyel6 bizottsdgi ul6sek kapcs6n keletkez6 iratanyag iratt6raz6sdrol, 6rzeserol
- z6rt ul6sek kiv6tel6vel - a titkos ugyiratok 6rz6s6rs vonatkoz6 szab6lyoknaK
megfelelcien a t6rsasdg gondoskodik. Az iratanyag meg6rz6si ideje S 6v.

9. Az Ugyrend megSllapit6sa 6s j6v6hagy6sa

Az tigyrendet a Felugyelo bizotts6g 6ilapitja meg, a 40t2014. (xil.23.) 6nkorm6nyzati
rendelet 19 s (1) bekezd6s bd.) alpontja szerint a feltigyelcibizottsdg tigyrendj6nex
-j6v6hagy6sa a gazdas6gi Ugyeket ellet6 bizottsag hat6sk6rebe

tartozi[.

Szombathely, 2019. december

1

1.

